Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas
Município de Piracicaba - Estado de São Paulo – Brasil

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 JUNHO DE 2014 – 14h30
Aos nove de Junho de 2014, iniciou-se a Reunião Ordinária do COMAD – Conselho Municipal
sobre Álcool e outras Drogas, com a presença dos seguintes conselheiros: Roger Nascimento
Carneiro, Carla Gonçalves Marques, Janete Céli Soares Sanches, Daniellie Cristina de Castro
Franzin, Paula Batistela, Marcelo Greggio, Fidelis Ranali Neto, Edenilton Jorge Salvador, Francisco
Roberto Pavão, Carlos Roberto Sebastião, Marcelo Greggio,Madalena Tritânico de Carvalho
Silveira, justificou ausência: Tatiane Souza Querubino de Oliveira e estiveram como ouvintes:
Fábio Henrique Ramos, Marta Cristina de A. Leme (SEMAD/SESMT), Cristiane F. C Moura
(Câmara Vereador/Gilmar Rota), Marcelo Luis Ament Caron (Policia Militar – 10º BPM/I),
iniciando a reunião com a leitura e aprovação das Atas anteriores de Abri e maio. Passou-se em
seguida para a explanação dos informes: 1 – A Conselheira Carla informou sobre à Casa do Bom
Menino, organização de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes abandonadas por
famílias com problemas de uso e tráfico de droga, Patrícia coordena o Projeto. 2 – O Sr. Nilton do
Instituto Elos informa sobre a realização de evento “Caminhada Contra as Drogas” e pede o apoio
do COMAD. O Instituto trabalha com Dependência Química, é uma entidade sem fins lucrativos
que tem por foco principal promover a reinserção do dependente químico, além de oferecer
tratamento em regime de Comunidade Terapêutica. Após explanação o coordenador Sr. Salvador
abriu votação entre os Conselheiros, sendo que a maioria aprovou o apoio do COMAD ao evento.
3 – O Conselheiro Marcelo Greggio informou sobre o fechamento da instituição M&L
Aconselhamentos e pediu seu desligamento do Conselho. 4 – Em resposta ao ofício enviado ao Nar
Anon sobre faltas injustificadas o mesmo pediu seu desligamento do Conselho justificando falta de
disponibilidade de seus representantes. 5 – O Conselheiro Fidelis informou sobre o Encontro
Estadual dos COMADs realizado pelo CONED – Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do
Estado de SP, não havendo participação do Conselho, por falta de disponibilidade dos conselheiros.
Passou-se em seguida para o diálogo sobre as pautas: 1 – A Sra. Vandreia coordenadora da Saúde
Mental do Município fez uma apresentação e esclarecimentos sobre a Rede de Atenção Psicossocial
ao Conselho.2 – O coordenador Sr. Salvador pediu a Sra. Vandreia que informasse ao Secretário de
Saúde sobre a ausência dos representantes indicados para o Conselho, para que o mesmo tome as
providências necessárias. 3 – Foi deliberado o apoio do COMAD para confecção de um fôlder
informando sobre os Serviços Municipais de Atenção aos Problemas Associados ao Uso de Drogas
disponíveis em parceria com o SESMT. 4 – O Conselheiro Fidelis se responsabilizou em fazer
contato com o NEPP/UNICAMP para saber sobre o processo de contratação referente ao Plano
Municipal sobre Álcool e outras Drogas. 5 – Evento do dia 26/06 em comemoração a Semana
Municipal sobre Álcool e outras Drogas; o Conselheiro Fidelis ficou responsável de conseguir um
palestrante; a Conselheira Carla ficou responsável dos convites e organização do evento junto a
SEMDES. 6 – Ficou como pauta da próxima reunião o relato da Sra. Cristiane assessora do
Vereador Gilmar Rota sobre a política de “Justiça Terapêutica”. A reunião se encerrou às 16h30. Eu,
Fidelis Ranali Neto, Secretário da ata, juntamente com o Sr. Edenilton Salvador coordenador do
COMAD e com todos os presentes, firmo e dou fé a esta ata.

